
lakás
KIADÓK irodahelyiségek a központ-

ban 12–30 m2 alapterülettel. Érdeklőd-
ni munkanapokon 7–15.30 óra között 
a 0266–312409 és 0744–472591-es 
telefonokon.

ELADÓ újonnan épült családi ház 
Lokodban 35 ár gyümölcsössel. Tele-
fon: 0740–186614. (20581)

ELADÓ/KIADÓ Csíkszeredában há-
romszobás, első emeleti tömbházlakás 
a Temesvári sugárút 63. sz. alatt. Tele-
fon: 0755–910942.

ELADÓ 2 szobás, déli fekvésű, I. 
emeleti tömbházlakás a Testvériség 
sugárút 28. szám alatt, jó állapotban. 
Telefon: 0728–012611. (20486)

ELADÓ vagy KIADÓ a Temesvári 
sugárúton IV. emeleti tömbházlakás 
(2 szoba, manzárdszoba, pince). Ár 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (20546)

ELADÓ nagy családi ház gazda-
sági épülettel, gyümölcsössel (28 ár 
beltelek) Csíkszeredától 10 km-re. Te-
lefon: 0742–973300. (20584)

ELADÓ 4 szobás tömbházlakás Csík-
szeredában. Telefon: 0740–054976.

ELADÓ manzárdos családi ház Csík-
szeredában, a Taploca utcában (230 m2 
lakófelület + 930 m2 telek), alkalmas 
cégszékhelynek is. Telefon: 0722–
435542. (20404)

telek
ELADÓ 1600 m2-es beltelek Csík-

szentlélek központjában. Telefon: 
0740–054976. (20583)

jármű
ELADÓ 2002-es évjáratú Volks-

wagen Polo 1.4, légkondi, elektromos 
ablak és tükrök, állítható székek és 
kormány, ABS, EPC stb., alkudható, 
megkímélt állapotban. Ára: 3600 euró. 
Telefon: 0723–365866.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Astra limuzin, Euro 4-es, 1.6-os mo-
torral, frissen behozva, kevés kilomé-
terben, nagyon jó állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, központi zár, négy elekt-
romos ablak, hat légzsák, klíma, négy 
alufelni. Ára: 3300 euró. Beszámítok 
olcsóbb autót. Telefon: 0266–334364, 
0733–840369. (20600)

ELADÓ 2000-es évjáratú, dízel Re-
nault Kangoo előnyös áron, beíratva 
Hargita megyében, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó felszereltséggel. Tele-
fon: 0744–180798.

ELADÓ Volkswagen Golf III-as, 
1.6-os, háromajtós, hargitai rendszám-
mal – 1650 euró, valamint 2003-as 
évjáratú, kétszemélyes Ford Focus 1.8 
TDi nagy felszereltséggel – 2650 euró. 
Beszámítok olcsóbb személyautót. Te-
lefon: 0722–342429. (20511)

ELADÓ 2007-es Dacia Logan 1.4 
benzines motorral, 2012-ig érvényes 
műszakival, jó állapotban. Irányár 
3150 euró, beszámítok olcsóbb autót 
is, valamint 2001-es Opel B. Vectra 
kombi E6-os benzines euro4-es motor-
ral (ABS, szervo, klíma, fedélzeti szá-
mítógép, 4 légzsák, központi zár, táv-
irányítás), frissen behozva, kevés ille-
tékkel. Ára 2950 euró, beszámítok ol-
csóbb autót is. Telefon: 0721–773479, 
0266–334468.

ELADÓ hatszemélyes+teher pla-
tós, 1997-es évjáratú Mercedes Sprin-
ter – nettó 3700 euró, és kétszemélyes 
Ford Focus – 2550 euró. Érdeklődni le-
het a 0749–155155-ös telefonszámon. 
(20573) 

vegyes
ELADÓ kézzel szedett alma Csík-

szeredában. Nagyobb mennyiséget 
házhoz is szállítunk. Telefon: 0748–
376959.

A Hargita Megyei Orvoskollégi-
um értesíti tagjait, hogy október 
14-én, 15-én és 16-án 8–20 óra 
között a kollégium székhelyén a 
fegyelmi bizottsági tagok megvá-
lasztásának második fordulójára 
kerül sor.

ELADÓ női Singer varrógép asz-
tallal, kitűnő állapotban, valamint 
egy Moreski tangóharmonika, 11 vál-
tós, új állapotban. Érdeklődni lehet a 
0266–332833 és a 0744–273121-es 
telefonszámokon. (20597)

ELADÓ nagyon jó minőségű bükk 
tűzifa a megye területén házhoz szál-
lítva. Ára 125-130 lei/m. Felvágva, 
(25-30 cm) palettázva megegye-
zés alapján. Telefon: 0757–249143. 
(20588)

ELADÓ négykarikás aragázkály-
ha jutányos áron. Telefon: 0742–
388143.

ELADÓ: Ih-Case, Same, Fiat, 
Deutz, Iseki traktorok, trágyalészip-
pantó, hidraulikus váltóeke, kultivá-
tor. Érdeklődni lehet a 0749–155155-
ös telefonszámon. (20511)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele-
fon: 0745–510386, 0266–244461. 

ELADÓ apró, ültetni való és nagy 
pityóka, valamint nagy fehér, an-
gol süldők. Telefon: 0755–703611. 
(20596)

ELADÓ juhsajt. Ára: 12 lej. Szál-
lítás megoldható. Telefon: 0747–
557491. (20567)

Betonpiskóta a legkedvezőbb 
áron, kiváló minőségben, közvetlenül 
a gyártótól! Járdának, gépkocsibe-
járónak, térburkolásnak, különböző 
színekben. Mennyiségi kedvezmé-
nyek! Szállítás ked vezményesen. 
Megrendelhető: Csík  szereda, Rét ut-
ca 83. szám alatt. Érdeklődni lehet a 
0745–745872 és a 0744–755124-es 
telefonszámokon. (20580)

idézés
Megidéztetik Kurkó Éva (utolsó 

ismert lakhelye Gyergyóújfalu, Te-
kerőpatak falu 218. szám) alperesi 
minőségében a Hargita Megyei Tör-
vényszéknél lévő 2266/96/2011-es 
ügycsomóban a felperes Hargita 
Megyei Szociális Gondozási és 
Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság-
gal szemben, amelynek tárgya az 
elhelyezésre vonatkozó intézkedés 
helyettesítése, a tárgyalási nap pe-
dig 2011. november 3.

állás

Varrónőket KERESEK budapesti 
kis családi varrodába. Kereset 100–
120 ezer Ft, teljesítmény szerint. 
Szállást helyben biztosítok díjmen-
tesen. Telefon: +36–1–2280629, 
+36–70–3911183, 0745–485861.

Budapest melletti igényes lovar-
da ló- és munkaszerető, leinformál-
ható gyakorlott lovászt KERES hosszú 
távra. Telefon: 0036–30–3359947 
vagy info@lovasfarm.com.

KERESÜNK kárpitozott bútor 
tervezésében jártas szakembereket. 
Telefon: 0744–598200. (20590)

szolgáltatás

Magyar állampolgársághoz szük-
séges iratok hiteles fordítá sa kedve-
ző áron, rövid határidővel, a konzu-
látussal szembeni for dítóirodában. 
Telefon: 0266–372433, 0744–
664364.

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni 
kiszállással, minden színben. 13 év 
tapasztalat. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (20573)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik a drága 
jó édesanya, nagymama, dédma-
ma, testvér, anyós, rokon és jó 
szomszéd,

özv. SAJGÓ BÉLÁNÉ
Becze Teréz

temetésén részt vettek, mély fájdal-
munkban osztoztak, sírjára elhozták 
a szeretet virágait, koszorúit, elkí-
sérték utolsó útjára és segítő kezet 
nyújtottak. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

CSATÓ ÁGNES

temetésén részt vettek, mély fájdal-
munkban osztoztak, sírjára virágot, 
koszorút hoztak, utolsó útjára elkí-
sérték és segítő kezet nyújtottak. A 
gyászoló család.

Hálás szívvel köszönöm a 
Begonia virágüzlet főnökének, mun-
katársaknak, komáknak, barátoknak 
és jó szomszédoknak, akik fáradt-
ságot és hosszú utat nem kímélve, 
drága édesanyám,

GYÖRFI KAROLINA

temetésén részt vettek, sírjára el-
hozták a szeretet virágait, elkísérték 
utolsó útjára és segítő kezet nyújtot-
tak. A gyászoló család.

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

CSEDŐ VILMOS

temetésén részt vettek, sírjára vi-
rágot, koszorút helyeztek és nehéz 
perceinkben segítő kezet nyújtottak. 
A gyászoló család – Csíktaploca. 
(20567)

Ezúton mondunk köszönetet  
dr. Ba logh Csaba István belgyógyász 
és kardiológus főorvosnak, az osztály 
összes munkatársának, valamint a 
sürgősségi osztály dolgozóinak, akik 
önzetlen segítségükkel igyekeztek 
enyhíteni a volt betegük,

CSEDŐ VILMOS

fájdalmát. A gyászoló család – Csík-
taploca. (20567)

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

özv. SZABÓ JENŐNÉ
Csedő Julianna

temetésén részt vettek, sírjára 
virágot, koszorút helyeztek és fáj-
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család.

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik

INCZE GIZELLA

temetésén részt vettek, sírjára virá-
got helyeztek és mindazoknak, akik 
mély fájdalmunkban osztoztak. A 
gyászoló család. (20598)

részvétnyilvánítás

A Hargita Megyei Orvoskollé gi-
um vezetősége megrendülten vette 
tudomásul

dr. BIRÓ ZOLTÁN
családorvos

elhunytát és részvétét fejezi ki a 
gyászoló családnak.

elhalálozás

Hirdetések

Ha lelkünkben lehull 
egy csillag,
Nyomában égő seb fakad,
De vérrubinttól fényes útja
Örökre fáj a fény alatt.

(Wass Albert)

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a drága 
jó feleség, szeretett 
nagynéni, sógornő, 
keresztanya, rokon 
és jó barát,

KOVÁCS MÁTYÁSNÉ
Orbán Irén

életének 72. évében 2011. ok-
tóber 9-én türelemmel viselt 
betegség után szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait októ-
ber 12-én 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszeredai 
Kalász negyedi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Gyá-
szoló szerettei.

Akárki is volt Ő, de fény, 
de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: 
Ő volt...

(Kosztolányi)

Mindazokkal tudatjuk, akik 
ismerték és szerették, hogy

dr. BIRÓ ZOLTÁN
családorvos

életének 62. évében 2011. ok-
tóber 8-án elhunyt. Temetése 
október 12-én 15 órakor lesz a 
gyergyószentmiklósi római kato-
likus temető ravatalozójából. Vir-
rasztás ma az esti szentmise után 
18 órakor lesz a gyer gyó szent-
miklósi Szent Miklós-templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Nyugodjál békességben! 
Gyászoló családod, szeretteid.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Ti
bor: 0743–978705 (Zsögöd 
és környéke), Elekes Csaba: 
0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Szé kely udvarhelyen: 

Győrfi András: 0744–391537, Ja
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: 
Les  tyán Jenő – 0726–604137, 
Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 
0740–535990, Csíkszentgyörgy: 

Czikó Ildikó – 0747–781698, 
Csíkszentkirály: Gerczuj Pi
roska – 0744–912658, Csík
szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: Lász
ló Ferenc – 0266–325000, 
Nagytusnád: Pál Csaba – 0728–
835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé
nyen). Egyszerre maximum 5 szel
vény vehető igénybe.

Magyarországra  
elektronikai céghez 

szakképzetlen  
női, férfidolgozókat  

keresünk  
mobiltelefon  

összeszerelésre. 
Szállás, utazás ingyenes.

Telefon:  
0755–067689.

A CSÍKSZENTIMREI  
KÖZBIRTOKOSSÁG

értesíti a tagokat, hogy
2011. október 15re  

10 órai kezdettel
másodszor is  

összehívja tagságát,
mivel az október 8ra  
összehívott közgyűlés  
nem volt döntőképes.


